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Samrådsyttrande angående planförslag till Översiktsplan för Hällefors kommun med 
tillhörande LIS-tillägg. 

 

Örebro Läns museum har anmodats att lämna synpunkter på Samhällsförvaltningen 
Bergslagens utarbetade planförslag till översiktsplan för Hällefors kommun med tillhörande 
LIS-tillägg. Utpekade LIS-områden har av tidsmässiga skäl inte varit möjliga att på plats göra 
en kulturmiljövärdering men generellt gäller att i förekommande fall hänsyn tas till befintlig 
kulturmiljö. 

Synpunkterna sammanfattas enligt nedan: 

• Översiktsplanen framhåller kulturmiljöaspekten som ett viktigt förhållningssätt i 
planeringen av mark- och vattenområdena vilket är positivt ur kulturmiljövårdande 
synpunkt. Bland annat uttrycks att ” I Hällefors kommun finns många kulturhistoriskt 
värdefulla byggnader och miljöer” (s. 93) och vidare ”De kulturhistoriskt värdefulla 
bebyggelse- och industrimiljöerna utgör en mycket viktig resurs för Hällefors 
kommuns framtida utveckling”.  (s. 96) För att säkerställa dessa miljöer bör i 
planförslaget framgå rekommendationer om att dessa miljöer omfattas av 
områdesbestämmelser eller detaljplaner. I planerna bör framgå hur dessa miljöer 
skyddas och att tillgängligheten säkerställs. 
 

• På sid 96 framhålls att ”Hällefors kommun har under 2008 genomfört en komplett 
byggnadsinventering med fotodokumentation av all bebyggelse inom Hällefors 
centrala delar, samt under 2006 genomfördes en komplett byggnadsinventering inom 
Grythyttans centrala delar.” Skrivningen är inte helt korrekt då det utförda arbetet 
enbart är en fotodokumentation och ingen inventering vilket innebär ett mått av 
vetenskaplig utredning. 



 
 
 
 
 

• Under punkt 7.7 saknas en beskrivning av ”övriga kulturmiljöer” i paritet med ”övriga 
naturmiljöer” (bortsett från kartan över fornlämningar). Exempel på kulturmiljöer som 
borde nämnas under en sådan rubrik är Saxhyttan, Sikfors herrgårdsmiljö, 
Rockesholm, Grängen med Slotterberget, Hällefors bruk med tjänstemannabostäder, 
Kärvingeborn, Grängshyttan m. fl.  
 

• På kartan s. 33 ”Planförslag mark- och vattenanvändningskarta” saknas 
kulturmiljöerna. Bör finnas med då de olika intresseområdena sammanvägs. 
 

• Kulturmiljöerna framhålls på flera ställen som beaktansvärda varför en intension om 
en kulturmiljöplan bör understrykas. Kulturvården bör ha en kulturmiljöplan i likhet 
med naturvårdens Naturvårdsplan. En kulturmiljöplan är en lämplig åtgärd för att 
uppfylla de anspråk som Europeiska Landskapskonventionen ställer och vilken Sverige 
anslutit sig till. 
 

• På s. 64 under rubriken planeringsförutsättningar anges att ”Dessa kunskaper finns på 
olika håll såsom diverse rapporter, dokument, samt hos nyckelpersoner”. En styrka för 
ÖP:s användbarhet vore att ange källorna till dessa dokument, rapporter etc. 

 

Ärendet har beretts av byggnadsantikvarie Ing-Marie Nilsson-Tarkkanen och granskats av 
bitr. enhetschef Lars Pettersson. 
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